
Vil du skifte til 
fjernvarme?



1. Kontant betaling
I denne løsning betaler du 35.000 kr., for 
at vi etablerer din stikledning. Desuden skal 
du regne med at betale cirka 30.000 kr. 
for at få varmeanlægget installeret af en 
autoriseret VVS-installatør, som du selv skal 
kontakte. Løbende service er ikke inkluderet.

2. Komfort Unit
Du kan også vælge mellem to abonne-
mentsløsninger. 

På den måde får du mulighed for at vælge 
den betaling, som passer bedst til dig.

Vælger du abonnementet Komfort Unit, be-
taler du 35.000 kr. for at få etableret din 
fjernvarmestikledning.
 
Herefter betaler du et månedligt abonnement, 
som dækker montering af varmeanlægget 
og løbende service. 

Abonnementet dækker en standard installa-
tion, og der er ikke udløb på aftalen.

Komfort Unit koster 250 kr. pr. måned. Der-
udover skal du også betale for netabon-
nement og forbrug. 

3. Komfort Total
Med Komfort Total abonnementet er alt 
inkluderet. 

Vi etablerer din fjernvarmestikledning, mon-
terer varmeanlægget og sørger for løbende 
service. 

Komfort Total koster 500 kr.  pr. måned. 
Derudover skal du også betale for netabon-
nement og forbrug. 

Efter 20 år overgår dit abonnement til 
Komfort Unit.

Hvad koster det?
Få overblik over dine udgifter, hvis du skal
skifte til fjernvarme
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Når du får fjernvarme fra TREFOR Varme, kan du vælge mellem tre be-

talingsmuligheder.



Serviceaftalen dækker
Hvis du oplever problemer med dit fjernvar-
meanlæg, kan du altid kontakte os. 

Vi udbedrer anlægget eller skifter til nyt, 
uden ekstraomkostning. 

Vi dækker dog ikke omkostninger, hvis pro-
blemet skyldes misligholdelse af anlægget.  

Fordelene med fjernvarme
Fjernvarme fra TREFOR Varme er en miljø-
venlig og økonomisk fordelagtig opvarm-
ningskilde. 

Vores fjernvarme kommer fra overskudsvar-
me fra Crossbridge Energy A/S i Fredericia, 
forbrænding af affald i Kolding og biomas-
sevarme fra Skærbækværket.

Levetiden på et fjern varmeanlæg er typisk 
længere end på andre varmeinstallationer, 
og dit fjernvarmeanlæg kræver ikke lov-
pligtige eftersyn. 

Et fjernvarmeanlæg kræver et minimum af 
vedligeholdelse.

Fjernvarme lugter og støjer ikke, og du 
skal kun justere på en termostat, så har 
du varme i din bolig.

Hvis du overvejer at få installeret fjernvarme, 
er vi med dig hele vejen. 

Fra du tager beslutningen, rådgiver vi dig 
og sørger for, at du hurtigt får etableret 
fjernvarme i dit hus. 
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VARMEFORBRUGET I ET 
STANDARDHUS PÅ 130 
KVADRATMETER ER I 

2023 PRISER 

17.048,15 KR. 
INKL. MOMS*

*Ved et forbrug på 18,1 MWh.  Svarende til ca. 2100 m3 gas eller 2300 liter olie



Har du 
spørgsmål?

Kenneth Andersen
Salgsingeniør
kean@trefor.dk
30 17 19 26

Har du spørgsmål eller bekymringer omkring at skifte dit olie- 

eller gasfyr ud med fjernvarme, så er du meget velkommen til at 

kontakte mig. Sammen skal vi nok finde den løsning, der passer 

bedst til dig og dine behov. 


